
                PD ZZV CELJE VABI NA 

 

                      ( Jof di Miezegnof  2087 m ) 
 

 
Tokrat vas vabimo na pohod v nedeljo, 29.05.2016 ob 06. uri  na Poldašnjo špico, 

najvzhodnejši dvatisočak v skupini Naborjetskih gora v Italiji. Na gori je veliko ruševin, 

ostankov iz I. svetovne vojne. Z nje je lep razgled na severne stene Montaža, Viša, Višarij in 

vzhodnih karnijskih Alp.  

 

Z Glazije v Celju bo avtobus odpeljal ob 06. uri, z ostalih postajališč kot običajno. Peljali se 

bomo mimo Ljubljane, Jesenic, Slovenijo bomo zapustili na mejnem prehodu Rateče in 

nadaljevali mimo Trbiža, Ovčje vasi do Planine Zajezera. Hodili bomo po lahki označeni poti. 

Za pristop na vrh bomo morali premagati 1100 višinskih metrov, za kar pa bomo potrebovali 

dobre tri ure in pol časa. Vračali se bomo po poti pristopa. Ob poti sta dve planinski koči in 

bivak, kar omogoča tistim, ki ne bodo želeli na sam vrh, da tam počakajo skupino na 

povratek.  

 

Oblecite in obujte se letnemu času primerno in ne pozabite na zaščito pred soncem. 

Priporočamo pohodne palice in male dereze. Hrana in pijača je iz nahrbtnika.  

 

Od udeležencev pohoda pričakujemo, da bodo stroške pohoda poravnali z donacijami oz. 

prostovoljnimi prispevki. 

 

Ne pozabite osebnega dokumenta, kajti nahajali se bomo na območju Italije. 

 

Pohod bosta vodila VPZS: 

Vladko KORŽE, teL. 041 465 355,  vladko.korze@gmail.com  in  

Slavko KLANJŠEK, tel. 031 654 760, slavko.klanjsek@gmail.com,  
ki sta vam na razpolago za dodatne informacije in prijave. 

 

Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridružuje pravico do določenih 

sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi da je seznanjen 

z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano 

članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in 

mora dosledno upoštevati navodila vodnikov. 

 

 

PRIČAKUJEMO VAS IN VAM ŽELIMO, DA Z NAMI PREŽIVITE LEP 

PLANINSKI DAN! 
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